
 

 

Kedves Nemesládonyiak! 

 

 Tisztelettel és szeretettel köszöntök Mindenkit, most utoljára mint polgármester.  

1990. szeptember 30-án szavaztak először bizalmat számomra, és azóta is ahányszor vállaltam 

e nemes, de nehéz hivatást, szolgálatot, mindig bíztak bennem. Nagyon köszönöm! 

24 évig szolgáltam e kis, de számomra második otthonomnak számító falut. Igaz, nem laktam 

helyben, de nagyon sok időt töltöttem itt az emberek között. 

Legjobb tudásom, gyakorlatom, lelkiismeretem szerint igyekeztem mindenki gondját, 

problémáját megoldani, aki hozzám fordult, emberséggel segíteni akár magánéleti, akár 

hivatali vagy közös ügyekben. 

 Igyekeztem mindenkit megérteni, úgy érzem segítő szándékom önzetlen és közös 

érdekű volt, a közösségi munka vezérelt és éltetett. 

Köszönöm azoknak, akik a hosszú években jóban, rosszban segítették munkámat, támogattak, 

családostul, fáradtságot nem ismerve dolgoztunk együtt, közösen, munkatársaimmal, lakosság 

társadalmi munkájával. A közös munka mutathatja eredményeinket. 

Most a 24 évi szolgálat után úgy döntöttem, befejezem polgármesteri szolgálatomat, békés, 

nyugodtabb élet reményében köszönök el mindenkitől, nyugdíjasoktól, fiataloktól, picike és 

nagyobb gyerekektől. 

 Úgy gondolom munkám és tevékenységem itt zajlott, Önökkel együtt, nyomát mutatja 

a falukép, a temető, az önkormányzati vagyon gyarapítása, a középületek, a közterek 

rendezése, gondozása, a közösségi életben való részvételem, jó hangulatú kirándulások, 

falunapok, társadalmi munkák stb. Kérem emlékezzenek vissza jó szívvel az együtt eltöltött 

évekre. Szervezési és vezetési munkámban a felelősség, az ésszerűség, takarékosság, a 

gazdaságosság vezérelt. Minden éves falugyűlésen beszámolóban hallhatták, mit mire 

költöttünk, milyen forrásból, pályázatból sikerült pénzeszközöket szerezni. 

 Amiről még jó szívvel adok tájékoztatást az, hogy pénzügyi gondjaink, hitelünk sosem 

volt, és a lakosság helyett 10 éven át fizettük a szemétszállítási díjat, és a kábel tv.díj felét, az 

iskolások tankönyvét, tanévkezdési támogatását, nyugdíjasok támogatását. 

Tettük ezt úgy, hogy a lakosságot semmilyen önkormányzat által kivethető adóval nem 

terheltük meg, amit más településeken már rég megtettek. Igaz, amit sajnálok hogy a posta 

után megszűntek a boltok, nagyon sajnálom, de ezt nem tudtuk megakadályozni. 



 Sokszor, sok helyen elmondtam, csak ismétlem, hogy a nulláról indultunk 1990-ben, 

de minden évben terveink voltak, megszereztük hozzá a pénzt. 

 Amit elértünk, azt senki nem veheti el tőlünk, az itt marad a faluban a közösség 

örömére. Kérésem, hogy vigyázzanak a falura, őrizzék amit eddig elértünk, legyenek gondos 

gazdái saját portájuknak és a közösségi tulajdonnak is. Ne zárkózzanak be, törődjenek 

egymással, hogy e kis falu még sokáig élhető legyen. 

Ezúton mindenkitől elköszönök, Jó egészséget, Isten áldását és minden jót kívánok! 

 

Nemesládony, 2014.október 11. 
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                                                                  Leköszönő polgármester 


